Nr. 11 december 2010
December
4. Sildemøde, Foyeren, 11-13
13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,
kl. 19.30
13. Deadline for S-Posten
14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18
24. Familiefest i de små hjem
28. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Redaktionen
ønsker alle
medlemmer
en rigtig
god jul
og en godt nytår

31. årgang
Socialdemokraterne og SF

siger klart nej
til regeringens og Dansk
Folkepartis pointsystem,
som blev forhandlet på
plads torsdag d. 18.
Læs fra partiets nyhedsbrev
s. 17
Invitation til Nytårskuren
D. 21. januar
S. 9
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Jeg gjorde, hvad jeg kunne –
men jeg kom for sent. Plenarforsamlingen i Det Kriminalpræventive Råd trak ud…
Så jeg gik glip af alle de sikkert
kloge ord under de første 4
punkter.
Kultursamarbejde
Hver for sig bliver det ikke til
det store sus, men går man
sammen, så er der større chance for at få idéer gennemført
også med støtte fra Kulturministeriet.

og da Kreative Byer samtidigt
ophører, så er der ingen merudgift.
Men inden det blev besluttet,
skulle man da lige over Dansk
Folkeparti og Henrik Soloy, den
nye løsgænger, og det kommer
vel næppe som overraskelse, at
de ikke ville være med.
Forbrændingen
Forbrændingen får tilskud fra
kommunen, og derfor skulle der
indgås en resultatkontrakt, som
angiver, hvad Forbrændingen
skal levere for pengene.

Indtil nu har Albertslund Kommune været medlem af netværket Kreative Byer – det
medlemskab
kostede 30.000 kr. om året.

Paw Østergaard Jensen udtrykte sin tilfredshed med Forbrændingen. Der er mange unge i
kommunen, bl.a. fordi vi har
mange ungdomsboliger.

Kommunerne i Hovedstadsområdet har beslutter at indgå en
kulturaftale, og 2011 skal så
bruges til at få formaliseret en
egentlig kulturaftale. I 2012
skal den endelige kulturaftale
så indgås, og den skal hvile på
en præmis om, at hver enkelt
kommune selv vælger, hvilke
projekter, de ønsker at være
med i.
Prisen for at være i forprojektet i 2011 er 30.000 kr.,

SF mente, at Forbrændingen
var musikkens mekka på Vestegnen og markedsfører Albertslund, så der tegnes et positivt
billede af byen.
Men løsgængere var selvfølgelig
imod, og ville i stedet bruge
tilskuddet til idrætten – mere
præcist til en kunststofbane til
BS 72. Og så kom aftenens bemærkning: de unge på kollegi-
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erne skal studere ikke høre musik !!
Men et flertal tiltrådte resultatkontrakten.

at kommunen kan klare likviditeten og ikke kommer under
administration af indenrigsministeriet.

Hvem skal nu betale ?
I dag er det sådan, at husstandene betaler for at få fjernet
affald, herunder også affald fra
natur og parkområder. Mange
andre kommuner har tilsvarende modeller.
Nu har Statsforvaltningen givet
udtryk for, at de ikke tror, at
det er stemmer overens med
Miljøbeskyttelsesloven.

Og så stod de borgerlige ellers i
kø med udsagn om især borgmesteren:

Det vil Albertslund dog have
undersøgt nærmere, og vil derfor kontakte Kommunernes
Landsforening og Miljøstyrelsen. Men indtil det er sket så
suspenderes opkrævningen til
renholdelse af natur og parkområderne.
Det udløste en længere debat
om lovligheden – men virkeligheden er, at var Statsforvaltningen fuldstændig sikker, så
havde de jo afgjort sagen.
Likviditetsproblemet
Sommetider er hykleriet hos de
borgerlige næsten ikke til at
bære…
Kommunen har likviditetsproblemer, derfor var der en indstilling om låneoptagelse og
låneomlægning, der skal sikre,

·
·
·
·

Ikke udvist rettidigt omhu
Sparet for lidt
Sparet for sent
Osv. i den dur.

Nogle forbløffende udtalelser,
når man tager i betragtning, at
de samme borgerlige har været
i budget forlig de sidste mange,
mange år. Tror de virkelig, at
borgernes har glemt det ??
Vi har heller ikke glemt de borgerliges budgetforslag til 2011
– hvor de gladelig proklamerede, at DE ville ikke bespare på
børneområdet, selvom der sort
på hvidt i deres forslag var en
besparelse på 30 mio. kr. !
De borgerlige har nu helt tilsluttet sig Lindhardt-modellen,
hvor man retter skytset mod
borgmesteren, kalder alt uanstændigt…..men ikke selv fremkommer med skyggen af et forslag til, hvordan man så løser
problemet.
Og så havde jeg altså fået nok
– og drog hjem !!

S‐posten

Side 5

Tusind tak til alle jer fra Albertslund
og Høje Tåstrup
der hjalp med plakater d. 30. og 31. oktober.
Det var et fantastisk knoklende hold der mødte op begge dage.
Lørdag startede vi med morgenmad, derefter svingede vi fra Albertslund med klisteret og plakaterne frem en god time
(de andre holdt et vigtigt møde).
Så manglede vi plader og en tiltrængt kaffepause blev holdt. Flere
plader kom og vi knoklede alle sammen en god times tid igen, så
var det tid til lidt frokost.
Klokken ca. 14 slap vi plader, klister og plakater. Nu lå Mogens Lykketoft 800 steder i en stor lade og vi kunne ikke finde plads til flere.
Vi aftalte at mødes en time senere næste morgen Indrømmer, at
det var tungt at komme op søndag morgen. Kroppen var svær at
trække i gang.
Søndag fik vi samlet de 800 og kørt til Kredskontoret. Vi fik de sidste 300 klistret færdige og efter kun nogle timers klistren kunne vi
tage hjem til frokost.
Igen tusind tak til alle der dukkede op og svang med klister, plader
og Mogens.

Hilsen
Majbritt
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Nyt fra Christel Schaldemose
re formet som legetøjsbiler. Alle er eksempler på produkter,
som er rettet mod vores børn,
og som desværre fører til ulykker hver eneste dag. Vi har et
ansvar for, at ting, der henvenSikkerhed på al-

der sig til børn, også er sikre

le hylder

for børn. Og alle andre forbru-

I EU skal vi nu til at se på reg-

gere for den sags skyld.

lerne for produktsikkerhed. Det
er på høje tid, for der er sket

Derfor mener jeg blandt andet,

meget, siden reglerne sidst var

at EU skal være bedre til at

oppe at vende i 2001. Først og

overvåge markedet og få stop-

fremmest er der stadig områ-

pet usikre produkter. Og det

der, hvor sikkerheden ikke er i

skal ske i samarbejde med de

orden. Jeg skal skrive Europa-

enkelte medlemslande. Der er

Parlamentets rapport til Kom-

mange produkter i vores super-

missionen. Og jeg vil fokusere

markeder, der langt fra lever

meget præcist på, hvad der

op EU’s nuværende krav, men

skal ændres i forhold til den

som endnu ikke er blevet opda-

situation, vi har i dag, så vi kan

get og fjernet fra hylderne. Det

få mere sikre produkter på bu-

er simpelthen ikke godt nok. Vi

tikkernes hylder. Jeg arbejder

skal have strammet op. Sikker-

især for, at der bliver stillet hø-

hedsstandarter er kun noget

jere krav til produkter, der hen-

værd, hvis de bliver opretholdt.

vender sig til børn - eksempelvis legetøjsformede shampoo-

Derfor vil jeg arbejde for, at vi

flasker, toastmaskiner, der lig-

får styr på den nuværende lov-

ner tegneseriefigurer, og lighte-

givning. Vi skal have klare reg-
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ler, overvåge markedet, kon-

der. Men før EU-borgerne får

trollere produkterne og holde

disse ydelser, så har personen

de usikre produkter væk fra

til gengæld arbejdet og leveret

markedet, indtil de er gjort sik-

skat til vores fælles kasse i

re.

Danmark. Og derfor skal de ikke diskrimineres.

Vi vil ha', vil vi!
Sådan - lidt griske - fremstilles

Jeg mener, vi skal være glade

vores medborgere fra EU meget

for, at vi under opsvinget havde

ofte i medierne. Senest er det

adgang til bl.a. håndværkere

Jyllands-Postens "afsløringer" af

fra andre lande. Jeg er tilhæn-

EU-borgere på dansk børne-

ger af, at borgerne har disse

check og kontanthjælp, der har

rettigheder. Det kommer jo i

skabt voldsom harme. Altså,

stor stil også danskere til gode i

at folk fra Polen, Rumænien og

det

andre lande, der har arbejdet i

de eller i Øresundsregionen. Til

Danmark,

kunnet

gengæld skal vi da ikke være

kontant-

tossegode. Vi skal sørge for, at

hjælp. Selvfølgelig skal vi passe

det er EU-borgeren selv, der

på vores velfærdssamfund og

skal levere den fornødne doku-

vores universelle goder. Men

mentation på, at vedkommende

ingen EU-borger kan få dis-

har retten til ydelserne. Fx at

se ydelser, hvis ikke de op-

vedkommende har børn og or-

fylder de samme betingelser

dentlig dokumentation for bør-

som

nenes alder. Når rettighederne

få

har

børnepenge

danskere.

og

Ingen

EU-

sydjyske

grænseområ-

borger får børnepenge, hvis

bliver

ikke de arbejder i Danmark.

skal vi nok turde lægge "tro og

Eller sagt på en anden måde,

love"-erklæringerne på hylden

når du ikke længere arbejder i

og i stedet for indføre holdbar

Danmark, er du ikke berettiget

dokumentation. Og uden doku-

til børnepenge. Ja, det er den

mentation, så udbetales penge-

fri

af arbejds-

ne ikke. Såre simpelt. Og så

kraft, der giver disse rettighe-

skal vi løbende tjekke vores

bevægelighed

grænseoverskridende,
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regler efter, om de er globalise-

skal vi beskytte os mod udnyt-

ringssikrede.

telse. Men det gør vi ikke ved
at bygge høje mure op eller

Ja, vi har et af verdens bedste

genindføre

samfund, men der er altså sket

Det gør vi ved at sikre, at Dan-

en udvikling i mange af de eu-

mark er i front uddannelses-

ropæiske lande. Når man i Bel-

mæssigt, teknologisk, innovati-

gien får arbejdsløshedsunder-

onsmæssigt

støttelse,

be-

finanslovsforslag og politik i øv-

grænsning på det antal år, man

rigt er langt mere problematisk

kan modtage den. (Hører du

for os end et par hundrede ar-

det,

i

bejdere fra Polen, som modta-

pensionsalderen

ger børnecheck. Lad os kæm-

midt i 50-erne. Og herefter har

pe de rigtige kampe og ikke

man i øvrigt ret til at arbejde

dem, Jyllands-Posten foreslår.

alt det, man vil, ved siden af.

Dem har de jo generelt ikke

Og jeg kan nævne mange flere

haft god fornemmelse for.

er

Inger

Frankrig

er

eksempler.

der

ingen

Støjbjerg?)

Men

Og

grænsekontrollen.

etc.

Regeringens

selvfølgelig

Er du nævning eller domsmand
Så skal du huske at betale partiskat
Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal
der betales 4 % i partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører
også nævninger og domsmænd.
Beløbet for år 2010 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto 5326 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2011
Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få det hos undertegnede.
Else Boel
Kasserer Tlf. 43 62 60 09 – eboel@stofanet.dk.
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Invitation til
alle medlemmer
Nytårskur
i
Taastrupkredsen

Hyldagerskolen i Albertslund
21. januar kl. 19.00
Kom og mød dine partikammerater.
Her bliver gode muligheder for en god snak og hyggeligt samvær.
Tag sangbogen med, for vi har taget guitaren med.
Mogens Lykketoft plejer at holde et brag af en tale
Der bliver også nogle konkurrencer og anden underholdning
Og så byder vi på lækker mad

Pris: kr. 150,Øl , vin og vand til meget rimelige priser
Tilmelding til Else Boel mail: eboel@stofanet.dk
Senest d. 16. januar
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Stop tyven
I perioden 1997-2006 var der i
gennemsnit 32.800 indbrud om
året, i 2007 var det steget til
36.000 og i 2009 til 49.000.
En undersøgelse viser:
At danskerne er mere udsat for
indbrud end de fleste andre europæere
At danskerne er relativ ubekymrede for risikoen for indbrud
At danskerne er dårligere end
andre europæiske befolkninger
til at sikre sig.
Kan dit hjem holde
brudstyven ude?

ind-

Rigtig mange danskere har haft
den kedelige oplevelse at komme hjem til en bolig, der er
tømt for værdier. Det er ærgerligt at miste sine værdifulde og
måske uerstattelige ting, men
de fleste føler sig også krænkede over, at en fremmed har rodet i deres personlige sager.
Det kan give utryghed selv
længe efter selve indbruddet.
Der er altså god grund til at
kigge på, om ens bolig er sikret
godt nok mod indbrud.
Start med at gennemgå døre og
vinduer for at se, om de kan
holde en tyv ude. Du kan enten

selv forbedre det, der er lidt
nedslidt, eller få en fagmand til
at hjælpe. Det vigtigste er, at
du finder boligens svage punkter og sikrer dem. Mange tror,
at løsningen er at installere en
tyverialarm. Alarmen kan være
et godt supplement, hvis du bor
i et område med mange indbrud, eller hvis du har særlige
værdier. Alarmen kan dog ikke
holde tyven ude, så det vigtigste er, at du sikrer dine døre og
vinduer.
Det kan være, at listerne omkring vinduerne skal skiftes.
Hvis de er rådne er de nemme
for en tyv at fjerne med en
skruetrækker. Måske slutter
karmen i kælderdøren ikke tæt,
og så kan døren brydes op med
et hårdt tryk. Det kan også være, at skydedøren ved terrassen
kan løftes op forholdsvis enkelt,
fordi den ikke har et beslag, der
kan låses. Og vinduer i kælderen og stueetagen kan sikres
med vindueslåse eller sikringsbeslag.
Der er mange muligheder for at
forstærke døre og vinduer. En
suppleringslås på yderdøren
gør, at den kan modstå en større belastning. Overvej også om
den gamle lås skal stilles om til

S‐posten
nye nøgler, så du er helt sikker
på, hvem der har nøglen til dit
hjem.
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vens største bekymring. Derfor
betyder det noget, at forbipasserende kan kigge ind, at naboen holder øje og at huset er så
godt sikret, at det vil tage lang
tid at bryde ind.
Læs mere

Snak med naboen
Nabohjælp virker. Udenlandske
undersøgelser har vist, at områder med nabohjælp har 16 26 % færre indbrud. Derfor er
det en god idé at have et godt
forhold til naboen. Hvis I kender hinanden, er det lettere at
lave nogle gode aftaler om, at I
kigger efter hinandens boliger,
både i hverdagen og når I hver
især er bortrejst.
Klip hækken
Selvom det er rart med lidt privatliv bag en høj hæk, så overvej om det ikke er bedre med
lidt ind- og udsyn ved at klippe
hækken ned. Høje hække og
hegn giver tyven arbejdsro, fordi ingen kan se ham, mens han
bryder ind. Risikoen for at blive
opdaget er i det hele taget ty-

I pjecen Beskyt dig mod indbrud fra Det Kriminalpræventive Råd kan du læse mere om,
hvordan du sikrer din bolig mod
ubudne gæster. Pjecen er gratis
og kan bestilles på www.dkr.dk,
eller du kan downloade den fra
DKR’s hjemmeside:
http://www.dkr.dk/
det_kriminalpraaventive_raad/
materialer/indbrud_og_tyveri/
composite-366.chtm?
materiale_id=189
Du kan også finde gode råd på
www.stopindbrud.dk.
Jette Kammer Jensen
Formand for Borgerudvalget
Det Kriminalpræventive Råd
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Kære medlem

Vi har brug for din hjælp særligt når valget meldes ud.
Vi skal have 6 hold af mindst 2 personer på hver, den ene
med bil.
Vi har nu 3 hold.
Tidsrum: 3. lørdag før valget fra 6.00 – til vi har hængt ca.
500 plakater op.
Jeg trakterer med lidt brunch til plakataktivisterne bagefter.
Der vil være torvearrangementer fredag, lørdag og søndag
alle 3 weekender før valget. Her vil Gruppen og bestyrelsen
meget gerne have din hjælp til at gøre os positivt synlige.
Har du energi og mod på at deltage i dør til dør i hverdagene
er her stadig plads til dig på maillisten. Du vil så blive spurgt,
hver gang vi laver dør til dør i Albertslund.
Vi mangler stadig nogle flere medlemmer i kampagneudvalget. Næste møde!!!!
Skriv en mail til Majbritt.brander@skolekom.dk og jeg giver
besked.
Hold øje med Socialdemokraterne Albertslund på facebook,
der vil sidste nyt komme på. Særligt når vi har aktiviteter på
bedding.
Med håb om du kan tilbyde din
hjælp
Hilsen Majbritt Brander
Formand for socialdemokraternes
partiforening i Albertslund
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Mogens har ordet

Finanslov sætter Danmark i
stå
Så fik regeringen endnu engang
et smalt forlig igennem om finansloven. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraten Per Ørum Jørgensen blev i mandags enige
om en finanslov, der desværre
går stik imod den kurs, Danmark har brug for.
Danmark har brug for vækstinitiativer, men regeringen foretager med finansloven for 2011 i
stedet en alt for hård opbremsning af økonomien, der vil føre
til fyringer og store nedskæringer på den nære velfærd. Det
vil ramme børn, ældre og syge.
Det er en finanslov, der vil
bremse et spirende opsving.
Desværre har regeringen ikke
været mere lydhør over for So-

cialdemokraterne i denne omgang end ved tidligere lejligheder. Og det, man i VKO-blokken
er kommet frem til, er alt andet
end en ”Fair Løsning” for finansåret 2011. Det allermest
a lvor lige
er
en
økonomisk åreladning på uddannelsesområdet. Det strider mod al
sund sans. Hvis vi skal skabe
ny, flere og bedre arbejdspladser skal vi investere massivt i
uddannelse.
En del af finanslovsaftalen er
den helt uafklarede aftale mellem VKO om pointsystem ved
afgørelse om familiesammenføring til Danmark. Desværre har
S og SF brugt mange kræfter
på internt at diskutere noget, vi
faktisk ikke kender indholdet
af.. Selvfølgelig kan det tænkes, at der kan findes noget,
der er bedre og mere retfærdigt
end 24-års reglen og tilknytningskravet, som blev lavet fordi man ikke kunne finde på noget bedre til at begrænse tvang
og arrangerede ægteskaber.
Men jeg har personligt ingen
fælles holdninger med Dansk
Folkeparti, og jeg er sikker på,
at hvis vi på venstrefløjen kan
holde mund, så skal de nok få
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et vældigt skænderi mellem
finanslovspartierne om, hvad
de har aftalt! Så jeg er enig
med Villy Søvndal. Ro på. SSF går ikke ind i udlændigehetz
og nye uretfærdigheder.

sikre ro og orden. I et trygt
samfund er det vigtigt, at betjentene ikke lænkes til skrivebordet, men har mulighed for
at gøre deres arbejde der, hvor
problemerne er.

Politi-aftale
skal
skabe orden i økonomien og
ghettoerne
Politiet har i flere år haft rod i
økonomien og den nuværende
situation er alvorlig.

Valget i Burma var en farce
Den 7. november afholdt Burma sit første valg i to årtier.
Der var ikke tale om en demokratisk festdag i den sydøstasiatiske stat, som siden 1962 er
blevet holdt i et jerngreb af militærjuntaen. Valget var en farce , hvor militærjuntaen skiftede til jakkesæt og slips, men
ikke gav andre politiske kræfter
en reel chance.

Derfor har vi i Socialdemokraterne sammen med SF og Det
Radikale Venstre indgået en etårig aftale med regeringen,
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, der skal skabe orden i politiets økonomi. I Socialdemokraterne ville vi gerne
have indgået en længere aftale,
så vi sammen kunne fremtidssikre den danske ordensmagt.
Sidste år brugte Politiet 170
mio. kr. mere, end de havde til
rådighed. Med aftalen nedsættes budgettet med 100 mio. kr.,
men regeringen har lovet forligspartierne, at det ikke vil betyde mindre politi på gaderne,
og at pengene kan findes ved
bedre økonomistyring.
Med aftalen blev også en væsentlig del af S og SF’s ghettoplan sikret. 200 ekstra betjente
bliver indsat i Danmarks mest
belastede boligområder for at

Militærstyret havde nemlig sørget for, at 80% af de opstillede
kandidater var støtter af militærstyret, samtidig med at militæret gennem en forfatningsændring havde reserveret en
fjerdedel af alle pladser i lokale
og nationale forsamlinger til sig
selv – og sikret sig retten til at
ophæve demokratiet efter forgodtbefindende.
Både EU og USA har skarpt kritiseret valget .Men det mest
interessante er ikke valget,
men hvad der sket, når demokratibevægelsens leder, Nobelprismodtageren Aung San Sui
Kyi løslades.
Det kan sætte
gang i en mere positiv udvikling.
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Cradle to cradle
Bæredygtige produkter – er
det muligt?
”Bæredygtighed” er et velkendt
begreb – men hvad er bæredygtighed og er det muligt at
fremstille bæredygtige produkter?
Når et produkt produceres anvendes materialer og energi –
dette kan ikke undgås. Hidtil
har virksomhederne forsøgt at
minimere forureningen i forbindelse med produktionen af produkterne og til en vis grad brugen – de har inddraget livscyklustankegangen i produktionen
af deres produkt. Dette er sådan set rigtigt godt et skridt i
den rigtige retning.. men er det
nu den bedste løsning?
Da der er begrænsede ressourcer i verden og da vi snart har
opbrugt en hel del af dem fx
olie, så er det udmærket at minimere/reducere forbruget af
ressource og forureningen, da
man på den måde ”køber” lidt
mere tid, men den bedste løsning er at udvikle produkter,
som ikke forurener omgivelserne.
Nu vil de fleste nok spørge sig
selv ” kan det virkelig lade sig
gøre”. Svaret er højt sandsynlig
ja, men det er en ny tanke-

gang/ koncept som er begyndt
at vinde indpas i industrien,
selv DI har arbejdet ed tankegangen.
Den nye Tankegang eller koncept hedder ”Cradle to Cradle” (vugge-til-vugge) og bygger
på intelligent design af produkter og at man ad den vej kan
eliminere affaldsbegrebet og
derved løse den igangværende
konflikt mellem forbrug og negativ påvirkning af miljøet.
Lad os se på nogle af de produkter der faktisk eksistere og
so lever op til cradle to cradle
princippet.
Alle kender nok historien om
moses der huggede de ti bud
ind i to stentavler, at bruge
stentavler som papir er helt i
overensstemmelse med cradle
to cradle konceptet, jeg kommer tilbage til sten som papir.
20% af al træforbrug går til
fremstilling af papir, hvis man
planter et nyt træ for hvert fældede træ, så reducerer man
belastningen på skovhugsten,
men man fjerner ikke kemikalierne der bruges i papirproduktionen og man minimerer ikke
affaldsproblemet med papir –
hvis man så foruden genplantning af træer så laver genbrug
af papir, ved opsamling af
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brugt papir som vi kender det i
dag, så reducerer vi lidt af affaldsproblemet, men genbrug
recykling af papir er i længden
hvad man kan kalde en downcykling, hvilket betyder at man
til stadighed kun kan genbruge
en mindre og mindre del af papiret mens kemikalierne ophobes i papiret – derfor er der
producenter der for ca. 14 år
siden begyndte at producerer
papir af kalksten og kalciumkarbonat, som er materialer,
der konstant reproduceres i naturen (85%) og 15% HDPE der
er et plaststof der er 100%
nedbrydeligt, selve processen
kræver kun 40-50% af den
energi der kræves for at producere almindeligt papir. Hvis der
bruges vindkraft/vandkraft til
energi produktionen, så kan
man tale om et bæredygtigt
produkt, der lever op til cradle
to cradle princippet.
Et andet eksempel er bilerne,
alle ved at bil fabrikanter producerer biler der kører længere
og længere på 1 l. benzin, men
det reducerer kun forureningen
ganske lidt og det mindsker ikke presset på vores tilgængelige ressourcer fx olie – derfor er
der da der også nogle bil fabrikanter der nu producerer biler
der kører på fx brint, hvilket
fjerner presset på olie/benzin
ressourcerne – men det fjerner
ikke affalds- eller forurenings-
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problemet, der er derfor producenter som fx Ford, som nu
producerer biler der kører på
Brint (hydrogen) og er produceret af materialer som kan indgå
i et 100% teknologisk kredsløb,
dvs. genanvendes 100% i form
af nye biler- det sidste er bæredygtigt og bygger på cradle to
cradle princippet.
Faktisk lever konceptet bag
cradle to cradle op til definitionen på bæredygtighed, for det
første er forbruget af tilgængelige ressourcer ikke begrænset,
da produkterne so affald er hinandens ressourcer. Det betyder
at man genne cradle to cradle
konceptet giver kommende generationer samme mulighed
som vores.
For det andet kan sociale og
etiske principper nemt bygges
ind i produktionen af produkterne.
For det tredje så kan de økonomiske muligheder være uudtømmelige, så længe man tænker cradle to cradle ind i produktionen, så er verdens ressourcer så godt som utømmelige og nye design og produktionsmetoder vil give den vækst i
samfundet, som vores samfundsøkonomi bygger på.
Hvad tankegangen bag cradle
to cradle bygger på er et vækst
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samfund, hvor ressourcerne
genbruget 100%, hvor energien
kommer fra vedvarende energi
og hvor affaldet genbruges.
I dag kan man købe biler der er
næsten 100% genbrugelige,
papir der kan nedbrydes totalt
og genbruges 100%, fa. Arbejder Sony på at genbruge
playstationskonsoller, hvor indmaden genbruges og kabinetterne omdannes til stole.
De tre dimensioner
Et bæredygtige produkt skal
leve op til de tre dimensioner:
økonomi, miljø og den sociale
dimension. Disse tre dimensioner er forbundet til hinanden.
Således vil et produkt, hvor de

giftige kemikalier fjernes, betyde en forbedring for miljøet
(fiskene dør ikke i vandløbet),
men der vil også være færre
tilfælde af allergi mv. (social
forbedring) og myndighederne
vil spare penge på behandling
af allergi og rensning af søen
økonomisk fordel og de nye
produkter vil give vækst og
dermed bedre sociale vilkår,
uden at det igen skader miljøet.
Biolog
Lars A. Clark

Nyt fra vores landspolitikere
Med højst et år til valget tager Helle Thorning-Schmidt
og Villy Søvndal rundt i Danmark. De to partiledere taler
med danskerne om, hvordan
vi skaber ny vækst og optimisme i Danmark.
I lørdags startede nedtællingen
til det forestående folketingsvalg. Herfra er der højst et år til
danskerne får mulighed for at
vælge en ny regering.

Vi tager rundt i landet for at
tale med danskerne om, hvordan vi får dansk økonomi tilbage på sporet. Hvordan vi skaber
vækst og arbejdspladser. Vi har
brug for et nyt flertal, som ar-
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bejder for hele Danmark, siger
Helle Thorning-Schmidt.
- Vi kalder det "Sammen om
Danmark", for det er lige præcis det, det handler om: Når vi
danskere går sammen om at
finde fælles løsninger, så kan vi
nå utroligt langt. Det vil vi rigtig gerne rundt i landet og fortælle danskerne om, siger Villy
Søvndal.
Helle Thorning-Schmidt og Villy
Søvndal startede lørdag i Slagelse, Roskilde og København. I
dag onsdag gik turen videre til
Aalborg og Århus, og den vil
også i den nærmeste fremtid
bringe de to partiledere til andre byer.
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Socialdemokraterne og SF
siger klart nej til regeringens og Dansk Folkepartis
pointsystem, som blev forhandlet på plads i dag.
- Regeringen og Dansk Folkeparti rammer en række danskere, der i mange år har betalt
skat og gjort deres pligt. Det
kan
vi under ingen omstændigheder
være med til, siger Socialdemokraternes integrationsordfører
Henrik Dam Kristensen.
Han siger samtidig, at det er
helt uacceptabelt, at regeringens pointsystem diskriminerer
til fordel for uddannede og velhavende.
- Det er snobberi af værste
skuffe. Det er for eksempel ikke
rimeligt, at ufaglærte med normale indtægter får ringere vilkår, siger Henrik Dam Kristensen.
Han varsler samtidig, at S og
SF vil lave et retfærdigt system, hvis de to partier får
magten.
- Et ordentlig pointsystem skal
sikre en bedre integration - ikke sortere mennesker, siger
Henrik Dam Kristensen.

S‐posten
Stop for falsk tryghed med
ultralydsskanninger
Private klinikker og privatpraktiserende speciallæger,
der ikke følger den faglige
standard ved undersøgelse
af kvinder, hvor der er en
mistanke om brystkræft,
skal stoppes.
Socialdemokraterne vil have
bindende faglige retningslinjer,
der både gælder for de offentlige og de private hospitaler og
klinikker i forhold til undersøgelser for brystkræft. Samtidig
skal udredning for brystkræft
undergå en undersøgelse, der
kan pege på om man med fordel kan samle undersøgelserne
i form af kliniske mammografi,
ultralydsscanninger og udtagning af vævsprøver på færre og
mere specialiserede hænder.
Private klinikker og privatpraktiserende speciallæger, der ikke
følger den faglige standard ved
undersøgelse af kvinder, hvor
der er en mistanke om brystkræft, skal stoppes.
Derfor indkalder Socialdemokraterne nu sundhedsminister
Bertel Haarder i endnu et åbent
samråd omkring kvaliteten af
undersøgelser for brystkræft.
På et samråd 14. oktober 2010
om den svingende kvalitet i kli-
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niske mammografier udført på
private klinikker, slog ministeren
fast, at han ikke var interesseret
i at samle de kliniske mammografier på færre enheder, men
ville hellere se på muligheden for
at få mere klare retningslinjer.
- Vi ønsker fortsat at få klargjort,
hvorfor regeringen ikke vil samle
de undersøgelser, der skal til for
at diagnosticere brystkræft på
færre afdelinger og klinikker, når
nu det har skabt bedre kvalitet
at gøre det på behandlingen af
brystkræft. Alternativt må der
skabes bindende retningslinier
for, hvad man gør i både offentlig og privat regi, siger Sophie
Hæstorp Andersen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
- Ingen kvinder skal gå rundt
med en falsk tryghed, efter kun
at have modtaget en enkelt ultralydsundersøgelse, når vi i dag
ved, at der skal flere forskellige
typer af undersøgelser til at sikre, at der ikke er tale om brystkræft, siger Sophie Hæstorp An-
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Der er møde i Børnepolitisk gruppe
Mandag den 10. januar kl. 19.00
Sted:
Sydstjernen
Hjortens kvarter 9
De sidste møder har været lidt tyndt besat. Jeg håber ikke, at det
er udtryk for en manglende interesse for vore børn i kommunen.
Ellers må vi jo tage konsekvenserne.
Denne gang har vi fået lavet et arrangement på en vore nye institutioner, Sydstjernen.
Vi får en rundvisning af børnehusets leder Louise Juul Larsen, efterfulgt af et oplæg af pædagogisk administrativ konsulent Lone Ast til
”Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund kommune 2010 –
2014” med mulighed for at stille spørgsmål.
Der er udarbejdet en flot tryksag om emnet, så hvis I vil forberede
jer, kan I rekvirere den hos mig.
Slutteligt får vi aktuelt fra børneudvalget og taler om indhold og
sted for næste møde.
Alle er velkomne til at møde frem og deltage.
Venlig hilsen
Steen Poulsen,
Rytterhusene 50
tlf. 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
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NB. Sildemøde NB.
Lørdag den 4. december 2010
fra kl. 11.00-13.00
i Musikteaterets Alrum
Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af
de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Kom og få en rød sild, en hyggesnak
eller en god diskussion sammen med
andre borgere i Albertslund.
Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.
Michelle Baadsgaard
Gruppesekretær

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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KALENDER:
December
4.
13.
13.
14.

Sildemøde, Foyeren, 11-13
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
Deadline for S-Posten
Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

24.

Familiefest i de små hjem

28.

S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Januar
10.
11.
17.

Møde i børnepolitisk gruppe, Sydstjernen, Hjortens kvarter 9, kl.19.00
Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17.

Deadline for S-Posten

19.

Møde i SUSA, Skyttehusene 64, kl.19.00

21

Nytårskur, Hyldagerskolen, kl. 19.00

25.

S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg (F)
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Claus Heje (f)
Pilehusene 104
Tlf: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

Aage B. Jensen
Nyvej 69, 1. mf.
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf..: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Susanne Kassentoft
Baudier
Bjørnens kvarter 6 C
Tlf.: 22 20 08 02

E-mail:
Susanne@partikontoret.dk

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:
joan@stubtoft.net

Bergitte Pedersen
Ravnens kvt. 7 C
Tlf: 29 45 29 32

E-mail
Bergitte@4syd.dk

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

